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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1131/2009, którą złożył Jonás Pérez de León (Hiszpania) w imieniu
Zielonych, Partii Zielonych Wysp Kanaryjskich, w sprawie działalności 
przemysłowej prowadzonej w strefie przybrzeżnej El Riquel na terenie 
obszaru „Acantilados de los Perros” na Teneryfie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję składa skargę na bezprawną działalność przemysłową, jaka odbywa się w 
strefie przybrzeżnej „Acantilados de los perros” i obejmuje wydobywanie surowców, 
tworzenie cementowni i złomowanie pojazdów, co wiąże się z wysokim poziomem emisji 
zanieczyszczeń wywierających szkodliwy wpływ na teren będący obszarem Natura 2000 oraz 
SCI ES 7020113. Składający petycję prosi o odnowienie środowiska naturalnego w tej strefie 
oraz przestrzeganie postanowień dyrektywy 92/43/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Komisja zwraca uwagę, że część strefy przybrzeżnej znanej jako „El Riquel”, położonej na 
Teneryfie, należy do terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ES7020113 „Acantilado 
costero de Los Perros”, który został wyznaczony na podstawie dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG1. 

Komisja uznaje, że należy odwołać się do zobowiązań wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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dyrektywy siedliskowej, zgodnie z którymi każdy plan oraz przedsięwzięcie, które nie są 
bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub do tego konieczne, ale które mogą 
na nie w istotny sposób oddziaływać – zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi 
planami lub przedsięwzięciami – podlegają odpowiedniej ocenie ich skutków dla danego 
terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej 
oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy siedliskowej właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłyną one 
niekorzystnie na dany teren. 

Komisja została poinformowana o sytuacji „El Riquel” w poprzedniej skardze. Zgodnie z 
informacjami, jakimi dysponuje Komisja, sąd Icod de Los Vinos wydał w dniu 5 czerwca 
2009 r. nakaz zaprzestania bezprawnej działalności przemysłowej prowadzonej w strefie „El 
Riquel”, a mianowicie zamknięcia dwóch złomowisk, dwóch żwirowni i jednej cementowni.

Jeśli chodzi o odnowienie części terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ES7020113, 
„Acantilado costero de Los Perros”, który mógł zostać zniszczony przez działalność 
przemysłową, Komisja pragnie przypomnieć o zobowiązaniach wynikających z art. 2 
dyrektywy siedliskowej, zgodnie z którymi państwa członkowskie zobowiązane są 
przedsięwziąć środki mające na celu zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie 
ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory ważnych dla 
Wspólnoty. Komisja pragnie ponadto zwrócić uwagę na postanowienia zawarte w art. 6 ust. 1, 
na mocy których państwa członkowskie, nie później niż w ciągu sześciu lat od przyjęcia listy, 
zobowiązane są określić priorytetowe działania ochronne oraz niezbędne środki ochronne w 
stosunku do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, wymienionych na liście Wspólnoty. 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu 
uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a także w celu
uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary.

Wnioski

Krajowe władze sądowe lub administracyjne są przede wszystkim odpowiedzialne za 
zapewnienie egzekwowania prawa UE w Hiszpanii i przy rozpatrywaniu spraw powinny 
stosować odnośne przepisy prawodawstwa UE, jeżeli jest to konieczne. Biorąc pod uwagę to, 
że właściwe władze sądowe nakazały już zaprzestanie prowadzenia działalności 
przemysłowej na obszarze, o którym mowa, Komisja informuje, że wstrzyma się z podjęciem 
dalszych działań do momentu pojawienia się nowych informacji.

Jeśli którakolwiek część terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty „Acantilado costero de 
Los Perros” została zniszczona wskutek zawieszonej już działalności przemysłowej, właściwe 
władze powinny wypełnić swoje zobowiązania w zakresie odnowienia tego terenu zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy siedliskowej. Jeśli jednak tak nie jest, Komisja mogłaby 
interweniować tylko wówczas, gdyby udowodniono trwałe znaczne zniszczenie danego 
terenu.


